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 حممد الرسول هدم قالع االستبداد فأعدان بناءها

 2009ابريل  24

سبب عدم قدرة املشتغلني أبمور الفقه على اخليال غري حنن لسنا متخلفني بسبب ديننا، وإمنا ختلفنا أيتى رغما عن مسو مبادئه، وب 
 ادم مع عقائد الدين وأخالقياته. املتص

ومع ذلك فال بد من اإلشارة إىل اجتهادات حممودة لعدد من املفكرين اإلسالميني املعاصرين بدءا من الشيخني الغزاىل والقرضاوى، 
 لشرعى للدميقراطية. يل اواألساتذة عمارة والعوا وهويدى والبشرى عن التأص

كا فلهم ىف هذا األمر كالم مهم ال يقل ىف ثرائه وعمقه عن مؤلفات كبار الفالسفة الغربيني الذين أثروا احلياة السياسية ىف أورواب وأمري
ن أحزن كثريا ألن أجدهم خالل القرن الثامن عشر حتديدا، بيد أن هذا الكالم مل يزل بعيدا عن الثقافة العامة للكتلة احلية من املصريني الذي

از به غرقى ىف رواايت بديعة عن املاضى الذى ميثل منطقة آمنة للدعاة واملشايخ ألهنم يتعاملون معه ابنتقائية شديدة جتعلنا جنمع بني االعتز 
غري علمى وغري  هو حديثوتكرار كل ما فيه من أخطاء ألننا مل نتعامل مع تراثنا مبا حيمله العلم من منطق وما حتمله الفلسفة من شك. ف

 فلسفى ىف جممله. 
وعليه فهى مسئولية مباشرة على كل صاحب كلمة أن يتفاعل مع هذه االجتهادات الىت قدمها هؤالء حىت تتحول حماربة الفساد 

 ال تقل عن فريضة الصالة والصوم. واالستبداد إىل فريضة 
عنصرية الىت مارسها الفراعنة، وحممد )صلى هللا عليه وسلم( النىب والسياسى فموسى عليه السالم كان اثئرا ضد االستبداد والطغيان وال

العظيم مل تعارضه قريش بسبب شعائر اإلسالم من صالة وصوم وحج وإمنا بسبب ثورية الدين اجلديد ىف إحقاق احلق وحماربة الظلم 
 نتصار حلقوق املرأة واملضطهدين. ومناهضة العبودية واال

لذى جاء به الرسول الكرمي حممد هو نوع اإلسالم الشكلى الشعائرى املنافق الذى نعيشه والذى يهتم أبن حيرم سرقة لو كان اإلسالم ا
 نتخاابت، ملا اعرتض كفار قريش. الدش وال يعبأ بتحرمي سرقة اال

تفع الطلب عليها، مادامت النخبة إن جهدا أكرب مطلوب من أهل الرأى والثقافة حىت تكون الدميقراطية أولوية ىف حساابت املصريني وير 
احلاكمة غري مستنرية مبا يكفى ألن تكون سباقة ىف النهوض بشعبها، وهذا ما ال يتم إال بتوضيح اخللل الذى حدث حينما وضع الرسول 

والفرس منه عن املبادئ  بذرة احلكم الرشيد، ومل يقم األمراء والعلماء على رعايتها، فأمثرت نظم حكم كانت أقرب ملا كان شائعا عند الروم
 س هلذه األمة، حممد رسول هللا. العظيمة الىت جاء هبا األب املؤس

إذا كنتم ثالثة »فإذا كان احلكم الرشيد يعىن احرتام السلطة ورفض الطغيان فهذا ما قاله الرسول وفعله، فاحرتاما للسلطة قال: 
نت مؤقتة ابلسفر، لكن وجود اإلمارة واحلكم ال يعىن االستبداد أو التجرب ، أى ال بد من احرتام السلطة حىت وإن كا«فأم ِّروا أحدكم

، «واستفتحوا وخاب كل جبَّار عنيد»، «إنه كان عاليا من املسرفني»، «كان من املفسدين»والطغيان، بدليل أن هللا ذم كل مستبد ألنه: 
 «. ع هللا على كل قلب متكرب جباركذلك يطب»

مى ىف جممله، مدفوعا ىف األساس ابخلوف من الفتنة واالقتتال، جتاوز عن هذه التفرقة الدقيقة، فساد ىف عقول واحلقيقة أن الفقه اإلسال
 أجل االستقرار واألمن الداخلى.  كنوع من تربير االستبداد من« مستبد... لكن»املسلمني منطق 

ستقرار واألمن املنشودين، فكان املنطق هو املزيد من والطريف أن أكثر من نصف اتريخ اخلالفات واملمالك اإلسالمية مل يعرف اال
االستبداد وليس تغيريا نوعيا ىف عالقة الدولة ابجملتمع من خالل بناء مؤسسات متثيل سياسى تضمن احرتام السلطة وتقرير االستقرار 

 ت إليه األمور ىف جمتمعات أخرى. واألمن على حنو ما انته
ىف الوالايت املتحدة، والىت وقف فيها الطرفان على جانىب  2000ور ومؤيدى بوش ىف انتخاابت ويكفى التذكري مبشهد مؤيدى آل ج

الرصيف انتظارا حلكم احملكمة الدستورية دون أن يطلق أى منهما طلقة رصاص واحدة، وذلك ألهنم يثقون ىف أن للدولة مؤسسات عادلة 
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 ا. وانفذة قادرة على أن تضع األمور ىف نصاهب
احلكم الرشيد يتضمن آلية حمددة لصنع القرار السياسى حني تتعدد وجهات النظر، فهذا ما قرره الرسول الكرمي استجابة ألمر وإذا كان 

قرآىن نزل ىف أعقاب هزمية عسكرية ترتبت على أنه شاور أصحابه فقرر كثريون منهم أن األْوىل هو اخلروج جلبل أحد، ومع ذلك كانت 
واستغفر هلم فاعُف عنهم »يكن النهى أبن يقول هللا سبحانه أبال تستشرهم لقصور ىف فهمهم، ولكنه نزل بقوله:  اهلزمية، ومع ذلك أيضا مل

 «. وشاورهم ىف األمر
ما  »بل مدح القرآن الكرمي ملكة سبأ حني طبقت هذا املبدأ حىت قبل أن تسلم مع سليمان هلل رب العاملني حني قالت ألهل شورهتا: 

، بيد أن الشورى ستعىن تفاوات ىف اآلراء ورمبا تفضى إىل النزاع، فأقر الرسول )ص( مبدأ مهما حني غلب «ىت تشهدونكنت قاطعة أمرا ح
 نان وهو واحد، حىت لو كان نبيا. ألهنما اث« لو اتفقتما على أمر ما خالفتكما»فكرة قرار األغلبية خماطبا أاب بكر وعمر قائال: 

، وهو ما فقهه عمر بن اخلطاب حني أشار إىل «الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد»ة بقوله: ويضع األساس الفلسفى هلذه الفكر 
ا مبدأ القرار ابألغلبية حني ترك ستة من الصحابة يتخريون ابألغلبية واحدا منهم للحكم. وهو ما مل يستمر مع األسف ىف اترخينا معظمه مب

 يومنا هذا. ءا من عثمان وحىت أفضى إىل فنت واقتتال بد
وإذا كان احلكم الرشيد يتضمن مبدأ التمثيل السياسى آبلياته املعروفة )أحزاب وانتخاابت وبرملاانت(، فهذه منطقة مل جيتهد فيها 

الفقهاء املسلمون السابقون مبا يكفى، ىف حني أن املبدأ أقره الرسول الكرمي حني كان جيمع مسلمى املدينة للتشاور ىف أمر ما بقوله: 
 كم ىف شئون احلكم وسياسة املال. ، أى انتقوا ممثليكم حىت يعربوا عن رؤاكم ومصاحل«اختاروا نقباءكم»

ة والتمثيل السياسى يقتضى االختيار بني مرشحني ىف انتخاابت عامة والىت وجد الكثريون، ومنهم اإلمام اخلوميىن مثال، أنه نوع من الشهاد
م الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه بنص القرآن. ومن يشهد ينبغى أن يشهد ابحلق حىت ال تكون العامة. واملسلم مأمور شرعا أال يكت

 «. دة الزور اإلشراك ابهلل تعاىلعدلت شها»شهادة زور ألن احلديث يقول: 
ل ينبغى أن نسري ىف األرض وإذا كان احلكم الرشيد له صيغ خمتلفة ومتفاوتة فإننا مطالبون شرعا أبال نكون كاحلمار الذى حيمل أسفارا ب

ل عن ابلنظر والتعلم والتبصر، حىت ال نقع فيما وقعت فيه أمم أخرى من أخطاء، وحىت تستبني طريق النهضة حىت لو احتجنا ألن ننق
 اآلخرين بعضا مما ابتكروه. 

يرعها الفقهاء حق رعايتها ابلتنظري واحلقيقة أن االجتهاد ىف هذا األمر يطول، لكن ال شك أن هذه املبادئ واملمارسات األوىل مل 
 عكس مبادئ الدين الذى ندين به.  والتصميم والتأسيس، فانتهينا إىل

أى « طبعنة االستبداد»وكأننا مطالبون إبعادة اكتشاف أصول ديننا. وهو أمر مفهوم ىف ضوء سيطرة ماض طويل عمل اترخييا ىف اجتاه 
يس الوقوف ضده، وحىت تتحول املبادئ إىل أفكار شائعة بني الناس، فال بد من جمهود ذهىن جعله أمرا طبيعيا ال بد من التعايش معه ول

النهضة ومقومات البناء وثقاىف ضخم يقوم به قادة الرأى العام الذين هم، من أسف، ىف أغلبهم مشغولون أبمور بعيدة عن أسباب 
 احلضارى. 

حلة ما بعد االستقالل ىف معظم اجملتمعات املسلمة والىت كانت أولوايهتا بعيدة مث يضاف إىل ذلك تكوين النخب الىت تولت احلكم ىف مر 
 متاما عن هذه املفاهيم السابقة. 

رة وقصارى القول؛ فإن ما دمره اإلسالم من قالع االستبداد مت بناؤه مرة أخرى بيد املنتسبني إليه، وها حنن مطالبون أبن حناول تدمريها م
 أخرى عساان ننجح. 
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؟حم  اولة لفهم حمنة احلاضر .. كيف تراجع املسلمون حضارًّيا

 2009مايو  1

رائدة الىت شغلتها ىف قد يكون من املفيد أن نعود إىل بعض احملطات التارخيية الىت شهدت تراجع احلضارة اإلسالمية عن مكانتها ال 
 بداايهتا. 

كان لكل منها أثرها املمتد حىت يومنا هذا، مث سأعقبها مبحطات أربع   ودون اإلغراق ىف املقدمات فلننفذ إىل حمطات ثالث ىف اترخينا
 الداء مقدمة للتعرف على الدواء. أخرى ىف مقال قادم عسى أن يكون التعرف على بعض جوانب 

  أوال: تراجع اخلالفة وسيادة امللك العضوض، تراجع منوذج عمر وسيادة منوذج معاوية:
أساس من الوراثة عكس ما عمل له وعليه السابقون من اخللفاء كان نقطة الرتاجع األوىل ىف دولة  ال شك أن منطق تداول احلكم على

اإلسالم حبكم أهنا نقلت موقع آحاد الناس من فاعلني سياسيني يشاركون ىف أمر احلكم عن طريق البيعة من انحية واألمر ابملعروف والنهى 
 األمان ما أمن احلكام مكرهم. م عن املنكر من انحية إىل أخرى إىل رعااي هل

وقد سارت منهجا التزمه الالحقون. « ال حنول بني الناس وألسنتهم ما مل حيولوا بيننا وبني ملكنا»ومن هنا كانت املقولة الشائعة ملعاوية: 
شرعية وصوله للسلطة مادام وقد انتزعت الدولة األموية من الفقهاء املسلمني آنذاك السند الشرعى لطاعة وىل األمر بغض النظر عن مدى 

أى يلتزم شكال بقواعد اإلسالم واحرتامه لطقوسه مثل إقامة الصالة والدعاء للخليفة على املنرب وتطبيق احلدود والتوسع ىف جهاد الدفع ــ 
 اإلسالمية.  رد أعداء الدولة اإلسالمية عنها ــ وجهاد الطلب ــ أى التوسع ىف حدود الدولة

هذا التحول اخلطري ىف شكل نظام الدولة وأسس شرعية القائمني عليها فإن أخطر ما فيه أنه كان مقدمة لتحول ىف وعلى الرغم من أن 
عالقة الدولة ابجملتمع، فبدال من منطق أن احلاكم خادم للمجتمع املسلم وموظف عام يقوم على شئونه ابختيار اجملتمع ورضاه، حتول 

 ض عليه شروطها. لدولة توجهه وتفر اجملتمع إىل اتبع ل
ى ابنه يزيد( فهذا )أى إن مل يكن هذا )أ»إىل معاوية الذى قال: « إمنا أرسل لكم الوالة خادمني ومعلمني» فمن عمر الذى كان يقول: 

 مات عمر، وجيلس على عروش احلكم تالميذ معاوية، رضى هللا عنهما. «. السيف(
  راجع منطق ابن حنبل وتقدم منطق ابن معني:اثنيا: تراجع العامل الناقد لصاحل عامل التقية، ت

لقد كانت فتنة خلق القرآن الكرمي أكثر كثريا من جمرد اختالف فلسفى بشأن هل القرآن الكرمي خملوق كرد فعل حلوادث الدنيا، وابلتاىل  
الدهر وكأن هللا خلقه أصال قبل كان من املمكن نظراي أن تتغري بعض آايته لو تصرف أبوهلب على عكس ما تصرف مثال أم أنه قدمي قدم 

 ور كى تستقيم مع القرآن الكرمي. خلق البشر مث سري األم
أقول هذا النقاش الفلسفى نفسه كان ميكن أن مير مرور الكرام كما مر غريه لكنه حتول إىل عالمة فاصلة ىف اتريخ املسلمني من زاويتني 

مواجهة عامل الدين املعارض. فكان تعذيب ابن حنبل على يد ثالثة من خلفاء على األقل: فهو أوال قد رسخ منط السلطة القاهرة ىف 
 ىف عصر الفتنة وممن أتوا بعدها. العباسيني درسا وعاه معظم علماء الدين 

قرآن وصار ىف اإلسالم منطان: منط شجاعة ابن حنبل املعذب بسبب صالبته ىف الدفاع عما رآه احلق، وتقية حيىي بن معني الذى قال إن ال
إلِّميَانِّ{. خملوق حىت يريح نفسه من العذاب مستندا إىل اآلية الكرمية }إِّالَّ َمْن ُأْكرَِّه َوقـَْلبُ   ُه ُمْطَمئِّنٌّ ابِّ

ويبدو أن الكثري من علماء الدين قد أخذوا عن ابن معني منطقه ونسوا الرسالة األوىل لكل نىب وهو أن جياهد ابلكلمة مهما كلفه األمر، 
 رأى عام ىف جمتمعه وقدوة ملن يسريون خلفه. ألنه قائد 

وهذا هو ما فعله موسى النىب مع فرعون املستبد، بل فعله كل نىب مع كل جبار، بل هو ما فعله فالسفة عصر النهضة ىف أورواب مع 
نهم عشرة آالف حفاة حكامهم املستبدين، وكان بعض هؤالء الفالسفة ملحدين، وهو ما حاوله حديثا نساك وعباد بورما حينما سار م

 «. الدميقراطية... الدميقراطية» ىف الشوارع يقودون اجملتمع وينشدون كلمة واحدة يكرروهنا بوعى وإصرار:
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أما ىف حياتنا اإلسالمية املعاصرة، فتكون كلمة احلق عالية ضد صغائر املواطن مىت أخطأ وال تتخطاه إىل كبائر احلكام مىت وقعوا ىف 
 بل.. وحييا بيننا حيىي بن معني. الكثري من علمائنا ابن حناخلطيئة. مات ىف 

  اثلثا تراجع العقل وازدهار النقل، تراجع منهج ابن رشد وازدهار منهج الغزاىل:
وقد كان حملنة خلق القرآن مع غريها من التفاعالت األخرى أثر آخر امتد طويال حىت يومنا هذا. هذا األثر نلمحه ىف غلبة النص دون 

ت الفقهية الىت خلفها اد ىف فهمه وتطبيقه على بعض مذاهبنا الفقهية، والىت جعلت الكثرة الغالبة ختشى الذهاب بعيدا عن االجتهادااجته
 األقدمون. 

  فرتتب على ذلك نوع من املبالغة ىف تقدير النص واخلوف من العقل املفضى إىل الفتنة مبا أخذان بعيدا عن التوازن املنطقى.. فتأخران ىف
 ىت جاءت إلينا من األمم األخرى. كثري من ابتكاراتنا بل وىف قبول الكثري من املبتكرات ال

ومبا أن العقل البشرى قد أفضى للتفكري ىف هذه القضااي من قبيل القرآن قدمي أم خملوق فضال عن ترمجة عشرات الكتاابت من الفلسفة 
مل يكن من السهل التفكري فيها من قبل العقل املسلم آنذاك فقد ساوى بعض الفقهاء اليواننية القدمية وما ترتب على ذلك من طرح أسئلة 

بني الفلسفة والزندقة وكان احلل ذا شقني: األول مزيد من التمسك ابألقوال املنسوبة للرسول )ص( والصحابة العظام والتابعني، مث من 
 ف بغلق ابب االجتهاد. انحية أخرى ما عر 

لنصوص املنسوبة للرسول )ص( وصحابته تبني لنا الحقا أن األغلبية الساحقة من هذا األقوال ليست أبحاديث فعلى مستوى التمسك اب
ألف حديث، كما قيل إن اإلمام أمحد كان حيفظ ألف ألف )أى  600تنسب للرسول الكرمي. فمثال يروى أن احلسن البصرى قد حفظ 

، تكرر منها عشرة آالف حديث ىف حني أننا نعرف اآلن أن عدد األحاديث الىت مليون( حديث ولكنه وضع ىف مسنده أربعني ألفا فقط
 لباىن ال تزيد على مثانية آالف. يصح نسبتها للرسول )ص( وفقا للمحدث املعاصر الشهري انصر الدين األ

كرمي، مث تبني لنا أهنا ليست كذلك؛ أى إن العقل املسلم كان يسري ملدة طويلة من الزمن ومعه آالف األحاديث ظاان أهنا تنسب للرسول ال
فتخيل معى أنك تسري ىف الشارع وعلى ظهرك مئات الكتب الىت ال ينفعك منها إال كتاب أو كتاابن وأنت تظن خطأ أهنا كلها مفيدة. 

 العقل املسلم. وقد كان هلذا الكم املهول من األحاديث املكذوبة دورها ىف تشويش 
وهو ابلفعل عامل كبري، وبني واحد من رواد « حجة اإلسالم»شهري بني أىب حامد الغزاىل املوصوف بـوعلى هذا النهج كان اخلالف ال

ا الفلسفة الغربية املسلم ابن رشد، الذى وجدت امسه ىف العديد من الكتاابت الغربية الكالسيكية ابعتباره من دعاة العقل والتنوير، وسبب
ىف االستدالل القائم على احرتام العقل دون التصادم مع النقل. وقد كان وجود ابن رشد، حىت من أسباب ازدهار احلضارة الغربية ملنهجه 

 ا، مهما لتحريك املياه الراكدة. وإن كان أتثريه ضعيف
ولكن ملا مات جسدا، وأمتناه فكرا، فقد ضاع التوازن بني العقل والنقل. وغلب منطق أىب حامد الغزاىل الذى ضمن ىف كتبه آالف 

، أفضل مما وأن النص مهما ضعف سنده« هوى»اديث الىت عرفنا الحقا أهنا ضعيفة أو ال أصل هلا. وساد عند كثريين أن العقل األح
 ينتجه العقل البشرى. 

وأصبح ابن رشد ومدرسته مبثابة الشياطني واملارقني من الدين، وهو املوقف الذى ساد لدى شرائح اجملتمع غري املثقفة حىت يومنا هذا. 
فيهتم العامة حبواديت وحكاايت الدعاة عن املاضى الىت ال نعرف مدى صحتها أكثر من اهتمامهم أبى حديث ديىن أو فلسفى أو علمى 

 جاد عن قضية من قضااي جمتمعنا املعاصر، فأصبحنا أمام ظاهرة املسلم الفخور إبسالمه اجلاهل به وبواقعه. 
 وللحديث بقية إن شاء هللا. 
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 م حمنة احلاضر.. الرتاجع احلضارى للمسلمنيحماولة لفه

  2009مايو  8

: تراجع -على سبيل التذكرة-ضاراي وهى تناول مقال األسبوع املاضى حمطات ثالث كانت سببا مباشرا ىف احنطاط املسلمني ح 
 جع عمر وسيادة معاوية(. اخلالفة وسيادة امللك العضوض )ترا
مل التقية )تراجع ابن حنبل وتقدم ابن معني(، واثلثا تراجع العقل وازدهار النقل )تراجع ابن رشد وازدهار واثنيا تراجع العامل الناقد لصاحل عا

 جع مكانة املسلمني لصاحل غريهم. الغزاىل(. ويقف هذا املقال أمام حمطتني أخريني سامهتا بوضوح ىف ترا
(، كان العامل 12لىت اثر فيها اجلدل بني الغزاىل وابن رشد )القرن الـرابعا تراجع شرعية العدل، لصاحل شرعية العسكر ىف الفرتة نفسها ا

اإلسالمى يواجه خطر احلروب الصليبية وىف أعقاهبا غزوات التتار. وكالمها خطر تطلب عسكرة اجملتمع مبعىن أن يعيش املسلمون لفرتة 
 استعداد ملعركة عسكرية قادمة. ة طويلة من الزمن ــ ستمتد إىل يومنا هذا، مع استثناءات قليلة ــ ىف حال

ومن هنا كان حكم األيوبيني مث املماليك ومن بعدهم العثمانيون للقيام بوظيفتني أساسيتني: منع الفنت الداخلية من جهة ومحاية دار 
وظيفة درء اخلطر ة وهى اإلسالم من اخلطر اخلارجى من جهة اثنية. فلم يعد العلم الدنيوى واالجتهاد الشرعى إال اتبعني للوظيفة األساسي

 اخلارجى أساسا. 
وىف هذه األحوال يبحث اإلنسان عن شرعية العسكرى القوى حىت وإن كان خمطئا جاهال ظاملا فاسدا وليس عن شرعية املدىن الضعيف 

 ن كان مصيبا عاملا عادال نزيها. حىت وإ
أو مسوا الحقا « أمراء االستيالء»القبول مبا مسى ىف الفقه بـ فكان املنطق األسلم هو«. ال صوت يعلو فوق صوت املعركة»وحديثا قيل: 

( أن أعطوا هلؤالء شرعية مستقلة عن شرعية اخلليفة ألن 12وانتهى احلال ببعض الفقهاء مثل املاوردى واجلويىن )القرن الـ« أمراء التغلب»بـ
 عن دار اإلسالم. الوحدة والدفاع سالطني التغلب ينهضون مبا هنض به اخللفاء قبلهم من حفظ 

وهكذا بدال من كون شروط اخلليفة أو وىل األمر جتعل منه حاكما عاملا جمتهدا عادال حرا عاقال قادرا على القيام ابلتكاليف الشرعية 
جهاد العدو ــ واالستنباطات الفقهية، حامال للرأى املفضى إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل والكفاية اجلسدية والقدرة على محاية البيضة و 

دت فيه هذه أى أصلح هللا احلاكم الذى أصبح حيكمنا سواء وج« أصلح هللا من أصبح»بدال من كل هذه الشروط، حتول األمر إىل 
 الصفات أم مل توجد. 

لنزول املطر وهو تطور خطري فبدال من أن يزيد املسلمون من شروطهم ىف من يلى أمورهم، أصبحوا يقبلون من حيكمهم بنفس منطق قبوهلم 
وهى نظرة تواكلية ما أتى هبا « اللهم ول ِّ أموران خياران.»أو غيابه، أو حدوث الزالزل أو امتناعها. أقصى ما يستطيعون هو الدعاء: 

 لىت امتدت طويال. اإلسالم ولكن ابتكرها الفقهاء املسلمون ىف عصور التخلف ا
  ىل جمتمع الدعة والسكونخامسا: تراجع االبتكارات والكشوف العلمية والتحول إ

سنة تقريبا( أثر سلىب ىف تراجع شرعية العدل والعلم لصاحل شرعية التغلب والعسكر  300مل يكن لسيطرة املماليك على مصر والشام )ملدة 
ال، ومل ل حرب وقتفقط، وإمنا كان هلا أتثري سلىب امتد طويال بشأن تراجع االبتكارات والكشوف العلمية وتطبيقاهتا على اعتبار أهنم أه

 يكونوا أهل علم وتفلسف. 
( ىف تقسيمه الشهري ألطوار الدول ومراحلها بطور الدعة 15وهو ما جعلهم ينصرفون ىف آخر عهدهم إىل ما أمساه ابن خلدون )القرن الـ

على حساب حضارهتا حىت ولو والسكون والذى متيل فيه الدولة إىل االستكانة والرضا الزائف مبا أجنزت واالعتداد مبا كان من سابق 
 حاضر حتضرها ومستقبله. 

وقد أصاب هذا املرض املسلمني ىف األندلس كذلك ىف مراحل متفرقة لكن كان اخلطر الغرىب ضعيفا ألن ممالك الغرب كانت أضعف قدرة 
ال والتجار ىف الداخل فضال عن اجلمارك وأكثر فرقة. فانشغلت دولة املماليك ىف املشرق العرىب كثريا جبباية الضرائب على الفالحني والعم
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 رة أورواب إىل اهلند ىف اخلارج. الباهظة املفروضة على جتا
وبئر معطلة وقصر »وكان جل هذه األموال يستخدم لإلنفاق على بذخ احلكام وليس ملصلحة العباد على منط اآلية الكرمية الىت تقول: 

 « مشيد
مراء دويالت األندلس ىف هناية القرن اخلامس عشر، حيث كانوا أقرب إىل آية نزلت ىف وصف وهو ما مل يكن بعيدا عما آل إليه حال أ

دول الغرب اآلن ضد  يتصارعون فيما بينهم ابالستعانة أبعدائهم على منط ال يبعدان كثريا عمن يتحالفون مع« أبسهم بينهم شديد»اليهود 
 بىن جلدهتم. 

وهو العام الذى سقطت فيه غرانطة من املسلمني وهو نفس العام الذى اكتشف  1492ىف عام وقد جتلى أثر سيادة منط الدعة والسكون 
فيه األسبان األمريكتني. ىف العام نفسه ترتاجع حضارة وتتقدم حضارة حيث إن املسلمني فقدوا آخر ما امتلكوا لقرون سبعة ىف األندلس 

شمالية يحيا )كاثوليكيا ىف أمريكا الالتينية، بروتستانتيا ىف أمريكا الوضاعت منهم فرصة اكتشاف نصف الكرة األرضية الذى أصبح مس
 وأسرتاليا ونيوزيالندا(. 

وسأستطرد قليال ىف مناقشة كيف أفادت حضارة املسلمني ىف حتضر أورواب ومل ينجح أمراء املسلمني من االستفادة من علماء املسلمني ىف 
جتارهتم عرب بلدان يني أن يتجنبوا الضرائب الباهظة الىت كانوا يدفعوهنا للمماليك نتيجة مرور تلك الفرتة. فقد كان احللم األكرب لألوروب

 العرب آنذاك. 
يا فكان األمل هو الوصول إىل اهلند وجنوب آسيا دون احلاجة ألن ميروا عرب املنطقة العربية فكان احلل الربتغاىل هو اباللتفاف حول أفريق

س الرجاء الصاحل، لكن احلل الذى اقرتحه اإلسبان هو االلتفاف حول األرض نفسها تطبيقا لنظرية طاملا قال فيما عرف اترخييا بطريق رأ
 شرقا أو غراب، جنواب أو مشاال.  هبا علماء مسلمون من قبل وهى أن األرض كروية ميكن الوصول إىل أى جزء منها ابلدوران حوهلا إما

واحدة من أعقد احتاجوا أن يتغلبوا عليها، وقدم العلماء املسلمون للغرب مفتاح احلل ىف  وهكذا شكل األمراء املماليك عقبة للغرب
 مفارقات التاريخ. 

 وكأن أمراء املسلمني قدموا للغرب التحدى وقدم علماء املسلمني هلم مفتاح االستجابة هلذا التحدى، لكن األمراء املسلمني كانوا مشغولني
 اإلفادة من جهود هؤالء العلماء. ن السعى لالكتشاف واالبتكار و مبصاحلهم الشخصية وخالفاهتم ع

ىف وهكذا بىن اإلسبان سفنا أكرب الختبار املقولة الىت طاملا قال هبا علماء مسلمون مثل أبو عبيد هللا البكرى أول اجلغرافيني املسلمني 
ية األرض، قياسا على الشمس والقمر ومن مث حتمية اتصاهلا األندلس والشريف اإلدريسى وكذلك املقدسى والبريوىن الذين أكدوا على كرو 

 ا األربع ابلدوران ىف أى اجتاه. من جهاهت
بية وهكذا جنح كولومبس ىف الوصول إىل العامل اجلديد ظاان أنه وصل إىل اهلند من جهتها األخرى وميأل عقله نظرية عربية املنشأ، خبرائط عر 

اي ببوصلة أتقن استخدامها املسلمون حىت وإن كان أول من اكتشفها الصينيون، ومعه عدد من األصل )وضع معظمها اإلدريسى(، مهتد
 نونه على اكتشاف العامل اجلديد. البحارة العرب من بقااي أهل األندلس يعي

كان، ىف الوقت لقد سار الرجل ورفاقه ىف األرض ينظرون كيف بدأ اخللق فكان حقا على هللا أن يكافئ املخلص ىف سعيه من أى دين  
الذى كان فيه حكام املمالك يهتمون ابلتوافه من األمور ىف حالة من الدعة والسكون يعتمدون على ريع التجارة القادمة من الشرق إىل 

 أمام أعينهم. الغرب، فينتهى هبم احلال أن تتداعى دولتهم 
كأهنا شغلهم الشاغل وتركوا خرية علمائنا يرحلون عنا إىل بالد الغرب ولو كان هؤالء بيننا ألقاموا املهرجاانت الرايضية واحلفالت الفنية و 

 أقاله هللا من عثرته. « األهلى ىف كل حتة عمال جييب إجوال»يفيدون منهم ويتفاعلون معهم وحنن سعداء أن 
 عنصرا أصيال من عناصر قوهتا. وهكذا بدأان منذ القرن السادس عشر ندخل عاملا جديدا يكون فيه العلم موردا هاما من موارد الدولة و 

 
مع فدولة اجلهل واجلهال تضيع طاقتها وتبدد إمكاانهتا، ودولة العلم والعلماء تستفيد من املبتكرات وتراكم عليها فيتقدم أهل العلم اجملت
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ل احنط أقوام. وكنا لألسف ممن والدولة ويتوارى السماسرة واألدعياء الذين جيدون ىف اهلزل ويهزلون ىف اجلد. ابلعلم ارتفع أقوام وابجله
  ودعة وسكوان، ومل نزل فاعلني. احنطوا جهال

يب إذا نظران هلذه العوامل جمتمعة، فضال عن حمطات ثالث األخرى سنتناوهلا ىف املقال القادم، يتبني أن بذور التخلف ىف جمتمعاتنا هلا نص
عات املعاصرة كانت سريعة بفعل عوامل العصر الذى نعيشه، على حنو عميق اجلذور، ولكن احلل لن يتطلب مئات السنني، فنهضة اجملتم
 ما سنرى، املهم أن نفهم أصل الداء وبدائل العالج، وهللا املوفق. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حماولة لفهم حمنة احلاضر.. كيف انتهينا إىل ما حنن فيه؟
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ض حملطات اترخيية مخس كانت مبثابة نزيفا ىف اجلسد احلضارى للمسلمني بدءا برتاجع ىف مقالني سابقني، كان هناك استعرا 
 اخلالفة وسيادة امللك العضوض )تراجع عمر وسيادة معاوية(، واثنيا تراجع العامل الناقد لصاحل عامل التقية )تراجع ابن حنبل وتقدم ابن

د وازدهار الغزاىل(، ورابعا تراجع شرعية العدل، لصاحل شرعية العسكر من معني(، واثلثا تراجع العقل وازدهار النقل )تراجع ابن رش
األيوبيني واملماليك، وما ارتبط بذلك، خامسا، من تراجع االبتكارات والكشوف العلمية والتحول إىل جمتمع الدعة والسكون. وكان أمام 

الفة جديدة ميكن أن جتدد شباب هذه احلضارة لكنها لألسف املسلمني فرصة اترخيية لعالج اآلاثر السلبية هلذه األمراض مع دولة خ
 من املشاكل ونكأت جروحا جديدة.  أقدمت على اختيارات ضاعفت

  العثمانية والقابلية لالستعمار سادسا: العزلة
ها ولكنها مل تفدها كثريا ما لبثت أن هنضت الدولة العثمانية، الىت جاءت ىف أعقاب دولة املماليك، واستفادت من األراضى الىت ضمتها إلي

ألسباب ثالثة: أوال لقد خلقت الدولة العثمانية حالة من املركزية املقصودة أدت إىل هشاشة اهلوامش )أى الوالايت( وقوة املركز )أى 
لى السفر إىل العاصمة(، مثلما كان عليه احلال ىف مصر الىت فقدت العديد من كبار صناعها ومهرة مبدعيها وعلمائها، الذين أجربوا ع

األستانة لتعمري املركز على حساب تراجع اهلامش. وهو خطأ مل نزل نرتكبه ىف حياتنا املعاصرة أبن جنعل مدينة واحدة مهما توسعت مركز 
عن العامل احلياة وما دوهنا يفقد حيويته تباعا، فتضيق البالد أبهلها. ومن انحية اثنية تبىن السالطني والوالة العثمانيون سياسة العزلة 

اخلارجى خوفا من أن تقع بالد املسلمني هنبا لالستعمار واملستعمرين وكأهنا هبذا تظن أن ضعف بالد املسلمني يعىن عدم جاذبيتها 
 يةللمستعمر، فتوقف املسلمون فعال عن التفاعل مع احلضارات الغربية وأصبح الواىل يتوىل احلكم ملدة ثالث سنوات ال يهتم خالهلا إال جببا

 50الضرائب وتصيد أهل الفن واملهارة وإرساهلم لألستانة، ولو صدقنا ابن إايس، املؤرخ الذى مل يسلم من انتقاد، فقدت اختفت ىف مصر 
 ىل األستانة. صنعة بسبب النقل القسرى لعلمائها وحرفييها إ

ماليك عدوا بدا وكأنه قادم من الفضاء يستخدم وحني غزا الفرنسيون مصر ىف آخر القرن الثامن عشر واجه املصريون ومعهم بقااي امل
أسلحة شديدة التعقيد مبعايري تلك الفرتة فضال عن أدوات علمية متقدمة مثل مطبعتني إحدامها ابلعربية. وقد كانت احلملة صدمة حضارية 

عاملا ىف الرايضيات وعلم  175تضم حنو للشرق كله، وفضيحة مدوية ألساليب الدولة العثمانية ىف إدارة شئون والايهتا. فقد كانت احلملة 
ت احليوان والكمياء والفلك واجلغرافيا وهندسة املناجم واهلندسة املعمارية والرسم والنحت وموسيقيني وفنىي طباعة ومتخصصني ىف املتفجرا

دهم ومتاثيلهم الشاهدة على علمهم وأطباء وأدابء مل يكن لألسف هلم نظري ىف أى من هذه اجملاالت ىف بلد كان أهله يذهلون العامل مبعاب
وإتقاهنم. كما أتت احلملة مبئات الكتب ىف التاريخ الطبيعى والفيزايء ومعمل للكمياء، حىت إن مؤرخ ذلك الزمن، اجلربتى، يشري إىل أن 

رون اجلن بسبب ما كانوا يقومون به من جتارب ك ميائية ينتج عنها صوت املصريني كانوا يعتقدون أن الفرنسيني يعملون سحرا أو يسخ ِّ
ية مرتفع أو دخان كثيف. ومل جتد حماولة حممد على إليقاظ مصر وحميطها املباشر كثريا فقد حتالفت الدول الغربية، إبذن من الدولة العثمان

 على جتربته الوليدة.  نفسها، ىف القضاء
معات أصبحت قابلة لالستعمار من أى دولة من دول الغرب وبدأ الغرب يتداعى إىل بلدان العرب واملسلمني كما تتداعى األكلة إىل جمت

  والعلمى كما قال مالك بن نىب. أاي ما كان مستواها الثقاىف
والدرس املستفاد هنا أن توقف أى جمتمع عن التفاعل مع اجملتمعات احمليطة به يعىن التكلس ومن مث الرتاجع والتخلف. وهو مرض أصاب 

ن فالسفة وعلماء الغرب كانوا أكثر وعيا واستعدادا لالنفتاح والتعلم من اآلخرين. فكان املستعمرون سباقني الدولة العثمانية ىف مقتل لك
لالستفادة من منجزات ألد أعدائهم، ومل يزالوا فاعلني. فلو اكتشف الدكتور الظواهرى، بصفته طبيبا، عالجا ملرض اإليدز مثال لكانت 

 نه. ولكننا لألسف تعلمنا هذا الدرس متأخرا. الشركات األمريكية أول من ستستفيد م
 

ة واثلث أخطر ما فعلته الدولة العثمانية، ابلذات ىف آخر عهدها، أهنا ختلت عن أعظم ما كان مييزها ىف بداية عهدها وهو أهنا مل تكن دول
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رب اآلن. فعلى العكس من سليمان القانوىن رخوة تضع القوانني وال تنفذها بسبب الفساد واحملسوبية، مثلما تعيش الكثري من جمتمعات الع
عاما، فإن سالطني آل عثمان الالحقني عليه فقدوا حىت هذه  48الذى وضع القواعد اإلدارية للدولة العثمانية والتزم هبا طوال حكمه ملدة 

ثيل فئات اجملتمع مبا أفضى إىل املزية ىف الوقت الذى انتشر ىف الغرب حكم القانون والدستور مبا يضمن تعدد مراكز صنع القرار ومت
 الليربالية كما يعرفوهنا اليوم. الدميقراطية 

وأضاع السلطان عبداحلميد ىف هناية القرن التاسع عشر فرصة عظيمة كى تدخل الدولة العثمانية عصر الدميقراطية احلقة حينما تراجع عن 
الدستور العثماىن بفكرة الفصل بني السلطات وأوجد إىل جانب الدستور الذى أمر بوضعه وكان حقيقة نقطة بداية مبشرة حيث أخذ 

وجد احملاكم الشرعية احملاكم املدنية الىت ختتص ابلقوانني الوضعية، وكفل الدستور صيانة القضاء من أى نوع من أنواع التدخل ىف شئونه، وأ
 ة لكنها على األقل كانت موجودة. سلطة تشريعية ليست ذات اختصاصات كامل

مقعدا،  71أجريت انتخاابت عامة ألول مرة ىف التاريخ العثماىن، وأسفرت عن متثيل املسلمني ىف اجمللس التشريعى األدىن بـوقد 
مقاعد لليهود. وبدأ الربملان عمله وانقش قانون الصحافة، وقانون االنتخاابت، وقانون عدم مركزية احلكم،  4مقعدا، و 44واملسيحيني بـ

امة للحكومة، وكاد الشرق أن يصحو من غفلته، لكن السلطان عبداحلميد مل يطق الدميقراطية ألهنا مل تكن خاصية لصيقة وإقرار املوازنة الع
شهرا من اتريخ  11به وإمنا كانت ديكورا شكليا كما هى ىف كثري من جمتمعاتنا اآلن. ومل تطل احلياة النيابية كثريا، حيث مل تزد على 

طان عبداحلميد قرارا بتعطيل جملسى الربملان. واستمر الربملان معطال حىت انتهى دوره ألن الدولة العثمانية نفسها  انعقاده، أصدر بعدها السل
 ا حسنت نواايها. كانت قد انتهت ىف ظل قيادات قصرية النظر ضيقة األفق، مهم

 سنة من حياهتا.  50ىف آخر مانية وهكذا وأد السلطان عبداحلميد ما كان ميكن أن يكون أعظم إجنازات الدولة العث
وهكذا سلَّمت الدولة العثمانية اجملتمعات الىت كانت حتت سيطرهتا لالستعمار الغرىب الذى أسهم بدوره ىف تشويه اهلوية احلضارية 

 كم ىف مرحلة ما بعد االستقالل. للمسلمني، ولكن ما كان أخطر هو نوعية القيادات الىت تولت احل
  بعد االستقالل : أخطاء مرحلة ماسابعا

م على هذه احملطة السابعة هى مسئولية اجليل السابق على األحياء منا مباشرة، ألهنم استبدلوا استبداد االستعمار األجنىب ابستبداد حملى قائ
( ابلرتاضى مع حتالف السلطة والثروة واإلكراه عادة ما أيخذ شكل حزب حاكم )السلطة( يرفع شعارات اشرتاكية أو شبه اشرتاكية )الثروة

ين، اجليش والبوليس )اإلكراه(. وابسم الشعب: مت أتميم الدين. فبدال من العلمانية الليربالية الىت تعىن الفصل املؤسسى بني السياسة والد
سم أصبح علماء الدين موظفني ال ينطقون إال مبا يوافق توجهات التحالف احلاكم، وابسم الشعب، قضى على األحزاب أو حاصرها، واب

الشعب، قتل اجملتمع املدىن ابلسيطرة األمنية على مؤسساته، وابسم الشعب، أمم الصحافة أو أفسد القائمني عليها بتوجيههم حيث خيدم 
ألف جندى ىف حرب  20مصاحل التحالف احلاكم، وابسم الشعب دخل املعارك، فخسر معظمها وتكبد اجملتمع أسوأها )خسرت مصر 

جندى(، وابسم الشعب مت تكريس احلدود الىت تركها االستعمار، وحافظت عليها النخب  150إسرائيل ىف حني خسرت  1967سنة 
الىت تدعى الوحدة والتكامل والقومية؛ فحدثت مفارقة علمنة بال علم، ومتدن بال مدنية، وتعليم بال ابتكار، وتقدم مظهرى وختلف 

 سيطرة األشخاص وتراجع املؤسسات. هيكلى، و 
شهدت احلضارة اإلسالمية تراجعا شديدا ىف مسارات التحضر الستة الكربى: مسار سياسة احلكم واملال وإدارة الدولة، ومسار وعليه فقد 

احلرب الثروة واإلنتاج والرتاكم الرأمساىل، ومسار العلم والتكنولوجيا والقدرة على االبتكار، ومسار النظر والفكر والتطور الثقاىف، ومسار 
 ة الصراعات، ومسار القيم واألخالق واملبادئ. ولكن هل ستظل جمتمعاتنا على ختلفها هذا؟ أم هناك خمرج من هذا املأزق؟ والسالح وإدار 
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 تراجع املسلمني ىف مسار النظر والفكر والتطور الثقاىف

 2009مايو  22 
انتهى مقال األسبوع املاضى ابستنتاج عام ارتبط برتاجع املسلمني ىف أعمدة التحضر ومسارات التطور الكربى للحضارات  

حضارة ودولة كربى ألهنا مل تستطع أن تطور 140واألمم. فوفقا لبعض املوسوعات التارخيية فقد شهد آخر ألف عام صعود واهنيار 
هتها ىف مقابل حضارات وأمم أخرى كانت أجنح منها؛ فانزوى الضعيف وافرتسه القوى ألن األقوى استجاابت فعالة للتحدايت الىت واج

ميلى شروطه على األضعف حبكم طبيعة األشياء. وللتذكرة فمسارات التطور الكربى ألى حضارة هي: مسار النظر والفكر والتطور الثقاىف، 
ثروة واإلنتاج والرتاكم الرأمساىل، ومسار العلم والتكنولوجيا والقدرة على االبتكار، ومسار سياسة احلكم واملال وإدارة الدولة، ومسار ال

واحد من هذه ومسار احلرب والسالح وإدارة الصراعات، ومسار القيم واألخالق واملبادئ. وقد يكون من املفيد أن نلقى الضوء على كل 
 املسارات. 

بقة فقد كانت الصورة أحادية ابلرتكيز فقط على تراجع املسلمني دون أن تعطى ما يكفى من وللمتابع اجليد ملقاالت األسابيع الثالثة السا
ة، دون االهتمام ملا كانت عليه احلضارة العاملية األخرى الىت كانت تنافسنا منذ البداية وهى احلضارة الغربية. والرتكيز على احلضارة الغربي

« اآلخر.»ة مثلت حضارات متقوقعة غري طموحة لتصدير فكرها وبسط هيمنتها على غريها من حضارات الشرق مثال، ألن هذه األخري 
وحىت يكون احلديث مركزا سنأخذ من مسار التنظري والتفكري والتطور الثقاىف فكرتني اثنتني كانتا، مع غريمها، من أسباب تقدم وتفوق 

ا ألن تكوان سببني ىف تراجعهم وتقدم غريهم عليهم. وهااتن الفكراتن املسلمني على الغرب ملدة سبعة قرون مث أدى عدم تطورمها أو تطويرمه
املنضبطة  مها: التسامح الديىن للمسلمني ىف مقابل العلمانية الغربية، وقواعد العدالة غري املدونة عند املسلمني ىف مواجهة العدالة القانونية

 عند الغرب. 
ىف اجملتمع املسلم حييا حياة جيمع فيها بني عدد من احلقوق الىت ما كان ألى خمالف ىف أوال، بشأن التسامح الديىن، فقد كان غري املسلم 

الدين أن يتمتع هبا ىف ذلك الوقت. فقبل اإلسالم، ما عرفت البشرية قط، فكرة أن حييا امرؤ جهارا على دين خيالف دين من حيكمه. 
د جاء للبشرية حبرية الدين )ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( وكذا ىف أكثر فالدين كان جزءا من الوالء للنظام السياسى. أما اإلسالم فق

من مائة آية من آى القرآن العظيم. وهو ما وعاه وطبقه الكثري من اخللفاء املسلمني مثل وصية على بن أىب طالب لواليه على مصر مالك 
وهكذا ضمن هذا التسامح أن تتسع دائرة «. نظري لك ىف اخللق وال تكونن سبعا ضاراي، فهم إما أخ لك ىف الدين أو»األشرت بقوله: 

من أتباع احلضارات األخرى. ومع ذلك « هم»الىت تشمل املسلمني وغري املسلمني ىف إطار احلضارة اإلسالمية ىف مواجهة دائرة الـ« حنن»الـ
ساواة القانونية والسياسية مع نظرائهم من املسلمني فهم ظل غري املسلمني، ىف كثري من العهود اإلسالمية، يعلمون أهنم ليسوا على قدم امل

ا ىف النهاية أهل الذمة وليسوا مواطنني كاملى املواطنة ابلذات فيما يتعلق حبقوقهم السياسية حىت وإن عاشوا أحياان عصورا ذهبية يذكروهن
 خلري. بكل ا

درجييا بدءا من منتصف القرن السابع عشر بسبب احلروب وقد تفوق األوروبيون واألمريكيون على املسلمني ىف سؤال التسامح ت
ن الكثرية الىت عانوها ابسم الدين. فإذا كانت هناك مساواة عامة عند املسلمني إال فيما يتعلق ابحلقوق السياسية مثال، فقد وصل الغربيو 

عن دينه من األصل إمعاان ىف املساواة القانونية والتسامح  إىل ما هو أكثر تساحما من ذلك أبن تبنوا الليربالية الىت ال هتتم أبن تسأل اإلنسان
سبتمرب ىف اجملتمعات الغربية، إال أن جذور التسامح  11السياسى. ورغما عن أن الغرب حيتاج إىل سنوات كى يرتاجع عما أحدثه شرخ 

ملسلمني املعاصرين حياولون أن ميدوا خط التطور الديىن ىف اجملتمعات الغربية مل تزل راسخة. ومن هنا فإن عددا من الفقهاء واملفكرين ا
 لكن حتدى التسامح الديىن ىف جمتمعاتنا مل يزل أعمق كثريا مما نطمئن إليه. « مواطنني ال ذميني»الفكرى على استقامته رافعني شعار: 

 
فطبقوا صيغة علمانية أكثر ليربالية من وقد تفوق األمريكيون على األوروبيني مرة أخرى فيما يتعلق مبساحة التسامح الديىن والسياسى 
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الصيغة العلمانية األوروبية. فقد نص التعديل األول للدستور األمريكى فضال عن عشرات األحكام القضائية سواء من احملكمة الدستورية 
ية: فأوال ال تتدخل الدولة لتدعم دينا أو غريها من احملاكم الفيدرالية على مبدأين هامني أصبحا مبرور الوقت األساس الذى تقوم عليه الليربال

« حنن»على حساب دين آخر، واثنيا ال متنع الدولة أاي من مواطنيها ممارسة شعائر دينهم فرادى أو مجاعات. وهكذا اتسعت دائرة الـ
 النمط األمريكى لتشمل مبدعني مسحيني، ويهودا، ومسلمني، وال دينني، على قدم املساواة ىف جمتمع واحد. وهذه ليست دعوة لتبىن

 كون أكثر تقدما وهى أقل تساحما. ولكنها مالحظة تستحق التأمل أبن اجملتمعات ال ت
واثنيا، أتتى فكرة العدالة مبعنييها القانوىن واالجتماعى. فقد تفوق اإلسالم على مجيع األداين والنظم السابقة عليه أبن جعل شريعته 

ا أعطى لسلطة القضاء الكثري من املكانة واهليبة اللتني جعلتا منها أداة هامة إلقرار احلقوق الشريفة فوق اجلميع حاكمني وحمكومني كم
والواجبات ىف اجملتمع. وهو ما جعل القاضى سيف الشرع املصلت على اجلميع، بيد أن مدى قدرة القاضى على أن يقوم بوظيفته تلك  

ة جعل اجلرمية الواحدة ميكن أن يكون هلا عدة عقوابت وفقا للمذهب كانت حمفوفة بعدة خماطر. فأوال وجود مذاهب فقهية متعدد
الفقهى، واثنيا غياب القانون املكتوب جعل بعض اخللفاء والوالة الذين ىف قلوهبم مرض يطمعون ىف أن يلووا أعناق األقوال واالجتهادات 

وهناك اثلثا فكرة القاضى الفرد الذى يقضى بال مشورة أو  الفقهية كى ختدم مصاحلهم، فيضيق النص ويتسع مع موازين القوى ىف اجملتمع.
 ا وال جمال للنقض أو االستئناف. استئناف أو نقض. فهو قاض واحد يسمع من املدعى واملدعى عليه، فيقضى بينهم

ذه العيوب ومعها ما وكان هذا النظام، رغما عما يبدو فيه من عيوب، أفضل كثريا من حماكم القرون الوسطى ىف أورواب حيث نظري كل ه
 ة وأمراء اإلقطاع على احملاكم. هو أكثر من ذلك من سيطرة اببوات الكنيس

ولكن عصر النهضة ىف أورواب شهد تطورا ضخما ىف مفهوم القضاء أبن انفصل ابتداء عن القضاء الكهنوتى وأصبح مكتواب ىف 
اهلامة، تتكون من ثالثة قضاة على األقل حىت يتشاوروا ويذكر  نصوص يقوم بتشريعها ممثلو الشعب بل وأصبحت احملكمة، ىف القضااي

بعضهم بعضا. بل أصبح حتما لكل متقاض أن يكون له حمام ألن بعض الناس أحلن من بعض، كما يقول رسولنا الكرمي )ص(، فضال عن 
. وهو ما جعل رفاعة الطهطاوى يقول أن التفاوت الطبقى ميكن بعضهم من أن يوكل حماميا والبعض اآلخر يظلون على جهلهم ابلقانون

 إن النظام القضائى الفرنسى أكثر عدال، وابلتاىل أكثر التزاما بروح اإلسالم، من نظام احملاكم الشرعية، حيث القاضى املنفرد واملذاهب»
ذهبوا إىل ما هو أكثر من ذلك،  بل إن اآلابء املؤسسني للوالايت املتحدة«. الفقهية املتعددة، الذى كان سائدا ىف اجملتمعات اإلسالمية

ره الفكرى واالجتماعى فقد جعلوا لكل والية قانوهنا املكتوب والذى يتناسب، من وجهة نظرهم، مع ظروف كل جمتمع ومدى تطو 
 والسياسى. 

وا يعيشون متكافلني. واألمر مل يكن بعيدا عن العدالة االجتماعية أيضا، فاإلسالم أعطى للفقراء حقوقهم بغض النظر عن دايانهتم مادام
وقد أخذ الغرب فرتات طويلة من الصراع الطبقى والكساد الرأمساىل حىت يدرك أمهية أن تتخلى الدولة عن سلبيتها جتاه معاانة الفئات 

كندا وفرنسا األفقر واألضعف. وهو جوهر ما نسميه دولة الرفاهة الىت تبنتها العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الدول اإلسكندانفية و 
 امها مببادئ التكافل االجتماعى. وبقية دول الغرب على تفاوت واضح ىف مدى التز 

إذن من يصل إىل فكرة أعمق وأفضل، يفوز بعوائدها أسرع وأكثر ممن يتلكأ ىف االستفادة منها فما ابلنا مبن يرفض أفكار العامل احلديث 
 الكربى.  ابلكلية. وهو ما كنا أقرب إليه ىف مسارات التحضر
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 تراجع املسلمني ىف مسار السياسة واحلكم وإدارة املال

  2009مايو  29
هذا واحد من مسارات احلضارة الست الىت ال ميكن جتاهلها أبى حال. فلو اشتهر أرسطو ىف اتريخ الفكر السياسى بشىء فهو  

 و علم السيادة وهو علم السعادة. مقولته الشهرية: إن علم السياسة ه
  قصد بذلك أن أمور احلكم وإدارة شئون الدولة هو العلم السيد على مجيع العلوم األخرى وهو املفضى إىل سعادة البشر اجلماعية إنوي

 كانت شئون احلكم ىف أيد رشيدة. 
 ر أو موسيليىن، إذن ما الفائدة؟ فلو ختيلنا جمتمعا فيه مئات العباقرة واملبدعني لكن حيكمه هتل

بني الضرورات املتعارضة، فاالستقرار ضرورة، ولكن الدميقراطية « وليس املفاضلة أواالختيار ابلضرورة»هو علم التوفيق إن علم السياسة 
 تضحية أبى منهما. ضرورة أيضا واملهارة كل املهارة أن توفق بينهما دون ال

معات كانت أكثر حظا من جمتمعات أخرى ىف وقد تراضى الفالسفة ودارسو العلوم السياسية على عدة حقائق من بينها أن هناك جمت
أى كفكرة إنسانية موجودة اترخييا لكنها احتاجت لالجتهاد البشرى  »أو اكتشاف « أى ابتكار من عدم»إدراك أمهية الدميقراطية كاخرتاع 

 «. الزمة لرتمجتها إىل واقع معاشكى يتم التنظري هلا وبناء املؤسسات ال
فا فإن احلضارة اإلسالمية احتاجت فرتة طويلة للغاية كى تتفاعل مع هذا االخرتاع/االبتكار ىف حني أهنا  وسواء كانت اخرتاعا أو اكتشا

 عل مع اخرتاعات واكتشافات أخرى. كانت أكثر استجابة للتفا
ارف فسنجد أن البشرية عرفت ما فلو تتبعنا اتريخ اإلجنازات واالخرتاعات اإلنسانية سواء ابملالحظة املباشرة أو ابستقراء ما تكتبه دوائر املع

مليون اخرتاع واكتشاف بشرى على مدى مخسة آالف سنة هى عمر احلضارة منذ أن عرف اإلنسان الكتابة وفقا  16ال يقل عن 
 انية. ملوسوعة املعارف الربيط

أتثريا  فإننا ميكن أن حنصر أعظمها وأبلغهالكننا لو ربطنا بني االخرتاعات وقيمتها املضافة، أى قدرهتا على أن تؤثر ىف عدد كبري من البشر 
 ىف سبعة اخرتاعات كربى. 

فهناك أوال الكهرابء مبا مسحت به من إجنازين مهمني ومها: املزيد من سيطرة اإلنسان على الطبيعة، واثنيا مضاعفة مساحة الزمن املتاح 
 الم مباشرة. ملاضى بعد حلول الظللبشر، فلوال الكهرابء لنامت املدن كما القرى ىف ا

 داوة والريف إىل املدينة ممكنا. واثىن هذه االخرتاعات العظمى هو دورات املياه ىف البيوت الىت جعلت االنتقال من الب
واثلث االخرتاعات الكربى هو الطباعة والىت جنحت ىف أن تضاعف سرعة انتقال املعرفة. فلوال الطباعة ملا كنا اكتشفنا أو عرفنا 

 ا كنا عرفناها ىف أزمنة الحقة. خرى أو رمباالخرتاعات األ
ورابع االخرتاعات الكربى هو الرايضيات بفروعها املختلفة. فالرايضيات هى أساس العلم احلديث بل هى الفارقة ىف نقل املعارف من 

 تنطوى على رؤى ذاتية وبني سيطرة الفلسفة واجلدل النظرى واملعيارى، أى الذى يؤكد على ما ينبغى أن يكون، واملماحكات اللفظية الىت
 م سواء الطبيعية أو االجتماعية. العلو 

وخامس هذه االخرتاعات الكربى هو النقود الىت سهلت التفاعالت اإلنسانية على حنو ما نستشعر مجيعا. فلوال النقود، كوسيط للتبادل 
 . وتبادل خدمات ومنافع بني البشروكمخزن للقيمة، ملا أمكننا احلديث عن جتارة 

وسادس االخرتاعات الكربى هو اجلامعات وما يرتبط هبا من مراكز البحث العلمى. فلوال اجلامعات ومراكز البحث العلمى ملا أمكن أن 
 ني سنة، على حنو ما نعيشه اآلن. تتضاعف املعرفة اإلنسانية مرة كل ثالث

اإلنسانية ال يزالون أحياء فكل األمساء العظيمة من منتجى املعرفة  ابملائة من العلماء الذين عرفتهم 90وهو ما يبدو منطقيا مع حقيقة أن 
 10ىف العامل أمجع منذ سقراط وأفالطون وحىت مصطفى مشرفة ومجال محدان وكل من تركوا هذه الدنيا من علماء ال يشكلون أكثر من 
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 لعامل أو املخرتع ىف وقت فراغه. ال ميارسها اابملائة ألن العلم والبحث واالخرتاع واالبتكار كلها أصبحت مهنة مستقلة بذاهتا 
وسابع هذه االخرتاعات الكربى وأقدمها وأصعبها هو الدميقراطية. فلوالها ملا استفدان من كل ما سبق وغريها من اخرتاعات وإمنا ظلت 

 يعها ىف يد احلاكم الديكتاتور. مج
ولكن كلها تسبح حبمد احلاكم وتشكر فضله على ما أاتحه للبشر من نعم كان من الوارد جدا أن توجد عشرات الصحف دون دميقراطية، 

هم نعمة احلياة. نعم كانت ستوجد جامعات ونقود واخرتاعات كهرابئية، بدون الدميقراطية، لكن كان سيغيب أمن الناس على أمواهلم وأنفس
 وأعراضهم وحقهم ىف االختيار. 

لقهر، أى وضع قيود قهرية على احلاكم املستبد. إهنا ىف أبسط تعريفاهتا: ضمان تعدد فالدميقراطية حبق اخرتاع عبقرى يقوم على قهر ا
 عة. مراكز صنع القرار ىف اجملتمع، فال يوجد من أيمر وعلى الباقى السمع والطا

صادى الشهري، كما أهنا تضمن أن احلكومة ىف حالة عمل دائم من أجل رفع املعاانة عن املواطنني. ومن مقوالت أمارتيا سن، االقت
 عن أهنا ىف األصل ظواهر طبيعية. إن اجملاعات، رغما »اخلالدة 

عليها ىف يوم « حمكوم»ألن احلكومة الىت تعلم أهنا ستتحول إىل « تظهر ىف ابكستان غري الدميقراطية وال تظهر ىف اهلند الدميقراطية؛
ا جتاه فئة مهمة إىل املعارضة، إذا خسرت، ال ميكن أن تتهاون ىف التزامه االنتخاابت إما ابالستمرار، إذا فازت ىف االنتخاابت، أو ابلتحول

 من فئات شعبها. 
ضع كل االخرتاعات واالبتكارات السابقة ىف خالط احلضارة، إن جاز التعبري، لتكتشف ملاذا ختلفنا وتقدم غريان. لقد شهدت جمتمعاتنا 

 مسري أمني. اهليكلى ــ كما يقول مالمح التقدم املظهرى والتخلف 
فلدينا إنفاق شديد على الدروس اخلصوصية وهذا ليس إنفاقا على العلم ومن أجل العلم وإمنا هى على الشهادات ومن أجل الشهادات  

 مشكالت ــ كما يقول فؤاد زكراي. كما يقول أمحد زويل، ولدينا اهتمام بتسجيل املواقف أكثر من اهتمامنا إبجياد حلول عملية لل
ديث مادى دون دميقراطية، وعلمنة بال احرتام أصيل لقيمة العلم، وتعليم بال تفكري نقدى أو بناء مهارات، وانتقال إىل املدينة بال ولدينا حت

 قياهتا ــ كما يقول على مزروعى. متدن حقيقى، وحتول للرأمسالية بال احرتام ألخال
ى مجيعها جمتمعة متفاعلة ويكون طلبه عليها غري مرن ــ كما يقول إن اجملتمع احلديث هو جمتمع يعرف قيمة هذه االخرتاعات الكرب 

 طلب مدمن السجائر على السجائر.  االقتصاديون ــ مثل
فمهما ارتفعت تكلفة احلصول على التعليم أو على احلقوق السياسية فإن العارف بقيمتها مستعد لإلنفاق ببذخ من وقته لو دخل السجن 

 ة. أمل يفعلها نيلسون مانديلال؟ هى ابلنسبة له أقرب إىل املاء واهلواء من حيث األمهيومن عمره لو مات مناضال؛ ف
أما جمتمعات ما قبل احلداثة، أى اجملتمعات املتخلفة بقول أدق، فإهنا قد متتلك أفضل املطابع ولكنها ال متتلك حرية الفكر، وقد يطرح 

مثل هتدئة السيارة عند النزول ىف »ى ولكنها ىف النهاية أقرب إىل التغيري التكيفى عليها حزهبا احلاكم أفكارا حتت شعار اإلصالح السياس
 «. ني مؤسسات الدولة بعضها البعضمطب( منها إىل التطوير البنيوى )أى تغيري بنية العالقة بني اجملتمع والدولة وب

ال به ومفعوال ألجله مل تصبه من احلداثة واخرتاعاهتا إال وقد يكون فيها حرية رأى متاحة، لكنها تبقى بال فاعلية، ويبقى املواطن مفعو 
 حممول أو دش على أسطح املنازل.  املظاهر اخلادعة سواء ىف شكل تليفون

االخرتاعات « خلطة»لكن دهاء التاريخ والنتائج غري املقصودة ملظاهر احلداثة هذه ميكن أن تنتج على املدى الطويل إدراكا ألمهية وحمورية 
 تجتها وحاجتنا ألن منتلك مثلها. الىت أن

املياه لن يتقدم أى جمتمع إال إذا أدرك أن أمهية الدميقراطية احلقيقية واجلامعة املتميزة والبحث العلمى اجلاد ال تقل عن أمهية الكهرابء و 
 واجملارى. 

 
ت هو الطابور األهم ألنه ميكن أن جيعلك إن طابور اخلبز مهم، وطابور املواصالت مهم، وطابور اخلزينة مهم، لكن طابور االنتخااب
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 تضعك كمواطن ىف قمة أولوايهتا.  تتجنب كل الطوابري األخرى ابختيار حكومة
راجع احلضارة اإلسالمية إن نكوص املسلمني عن االبتكار وقبول ابتكارات اآلخرين ىف عامل السياسة واحلكم وإدارة املال أسهما بشدة ىف ت

 إمجاال. 
ض كان سريعا للغاية ىف الكثري من اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة املعاصرة حينما توىل احلكم فيها قيادات عرفت أمهية هذه بيد أن النهو 

 احلكم الدميقراطى األهم والىت سيناقشها مقال األسبوع القادم إبذن هللا. « مؤسسات»اخللطة وابتكرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 وإدارة شئون الدولة؟كيف نعوض ما فاتنا ىف مسار احلكم 

  2009يونيو  5 
واحدة من وظائف العلم أن حيول ما هو استثنائى إىل قوانني، وما هو خارق للعادة إىل قواعد حاكمة. فال شك أن أول طيار   

ئرة مهنة كأى كان شخصا معجزا مبعايري عصره، أما اآلن فقواعد الطياران مسألة يتم تعلمها ىف معاهد متخصصة على حنو جعل قيادة الطا
مهنة أخرى ىف قواعدها ومهاراهتا. وهكذا األمر ىف بناء املؤسسات الىت تنهض ابلدول وتعاجل مشكالت اجملتمع حيث توجد مقررات 

دراسية متخصصة ىف اهلندسة املؤسسية وقواعد إدارة شئون احلكم بناء على التجارب الناجحة والفاشلة ىف قطاعات العمل العام املختلفة. 
 م ويستوعب خربته ىف هذا املقام. أجنزه مهاتري حممد ىف ماليزاي أصبح جزءا من معرفة إنسانية ميكن تكرارها ملن يفه فما

ة هذه كانت املقدمة، أما منت املوضوع، فهو مناقشة ما انتهى إليه مقال األسبوع املاضى من البحث ىف كيفية هنضة الدول وانتقاهلا من حال
دم ىف مسار احلكم وإدارة شئون الدولة. وحىت ال يبدو األمر اخرتاعا ال أصل له، فمن حق القارئ أن يعرف مثال أن  التخلف إىل حالة التق

وهى مادة ثرية بتجارب الدول « االقتصاد السياسى للتنمية»كاتب هذه السطور يقوم بتدريس مادة على مستوى الدكتوراه ملناقشة 
عات ذات رب العاملية الثانية، ومن أسف فإنه ابستثناء ماليزاي وتركيا فإن ما ميكن أن نتعلمه من اجملتماملختلفة الىت حققت استقالهلا بعد احل

 األغلبية املسلمة قليل. 
ولكن من املفارقات أن دولة مثل السودان هلا من اإلمكاانت الطبيعية ما يفوق ما لدى ماليزاي عشرات املرات، كما أن البنية العرقية 

األولية لدى الدولتني متقاربتان بشدة. لكن شتان ما بني الدور الذى لعبته القيادة السياسية ىف كل من الدولتني. وهو ما واالنقسامات 
جعلت كالسيكيات العلوم السياسية تصنف القيادة كواحدة من أهم عناصر قوة أو ضعف الدولة. وقصارى القول، فإن الدول الىت هنضت 

يادة ذات رؤية عصرية قادرة على استيعاب التحدايت وبناء مؤسسات قادرة على مواجهتها. واحلديث جتمعها عدة خصائص تبدأ من ق
عن بناء املؤسسات هو ابلضبط كاحلديث عن حتويل ما هو استثنائى إىل قانون وما هو خارق للعدالة إىل قواعد حاكمة. فلو جنحت جتربة 

 سية قابلة للتكرار. ىل قواعد مؤسما، فال بد من مأسستها، أى حتويلها إ
يد بل إن اإلدارة الناجحة للمؤسسات تلعب دورا مهما ىف تغيري الثقافة السائدة ىف اجملتمع، فتصورات املواطنني عن جمتمعهم ودورهم فيه يز 

ة. وحىت ال وينقص بقدر ثقة املواطنني ىف قدرة مؤسسات الدولة على أن تنهض مبسئولياهتا وأن تضمن هلم صوات مسموعا وحقوقا مشروع
 يكون الكالم نظراي أكثر من ذلك فإن جمتمعاتنا حباجة لبناء واحرتام القواعد احلاكمة ملؤسسات ست تتسم مجيعها ابالستقالل واملهنية.

 وهذه املؤسسات الست هى:  
واملنع؛ ألن القضاء املشكوك ىف  قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية سواء بتدخلها املباشر عن طريق التعيني أو مبحاولة اإلغواء ابملنح -1

من  93نزاهته يعىن اهنيار القانون وشيوع الفساد. وبدال من تعديل كل هذه املواد من الدستور املصرى، كان من األهم تعديل املادة 
من اجمللس الدستور اخلاصة حبق جملس الشعب ىف الفصل ىف صحة عضوية أعضائه بعد االطالع على تقارير حمكمة النقض، مبا جيعل 

خصما وحكما ىف صحة العضوية على حنو يتيح لألغلبية احلق ىف التخلص من القوى النابضة ىف املعارضة، ومن مث تدجني الكثري من 
العناصر الىت هلا حصانة برملانية حبكم املنصب وفقا للدستور. فلو كان حكم القضاء وحده يكفى ىف التخلص من املزورين، لكان لدينا 

رب حقيقة عن إرادة الناخبني. وال يكفى، واألمر كذلك، أن يعلن رئيس الدولة احرتامه الستقالل القضاء، ألنه كم من أمور يعلنها برملان يع
الرئيس وتضرب هبا احلكومة عرض احلائط فيما يبدو وكأنه توزيع أدوار بني الرئيس الذى يقول ويعد وجهازه التنفيذى الذى يعرف أن ليس  

رئيس يعىن التنفيذ. وأفضل النماذج بني دول اجلنوب ىف مهنية واستقالل القضاء أتتى من اإلصالحات القضائية الىت كل ما يعلنه ال
 شهدهتا شيلى ىف آخر عشرين عاما. 

 
بنك مركزى مستقل يعمل على االستقرار النقدى واالقتصادى وخيضع ىف ذات الوقت لرقابة صارمة من الربملان؛ ألنه املسيطر على  -2
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قرارات ترتبط بتدفق األموال املتاحة لالستثمار واالستهالك من خالل أداتى سعر الفائدة وسعر إعادة اخلصم، فضال عن أنه القابض على 
. االحتياطى النقدى وأموال احلكومة وإصدار البنكنوت، فضال عن أن فساد القائمني عليه جيعله اباب دوارا ألموال الفساد بتحويلها للخارج

 من أفضل النماذج ىف هذا الصدد.  البنك املركزى لكوراي اجلنوبية واحداويقدم 
وجود وسائل إعالم وصحافة مستقلة ومهنية؛ ألهنا الضامن لتدفق املعلومات الدقيقة واألفكار اجلديدة ىف اجملتمع. إن اتريخ  -3

كد أهنا األقل قدرة على فضح االستبداد وانتهاكات حقوق املؤسسات اإلعالمية والصحفية اململوكة للدولة ىف كل دول العامل املتخلفة يؤ 
رس اإلنسان واألكثر استعدادا للمبالغة ىف اإلجناز واالستبسال ىف الدفاع عن حتالف السلطة والثروة واإلكراه املفضى إىل الفساد. وحني ند

 ة مؤسسات اإلعالم. استقالل ومهنيجتارب دول اجلنوب األخرى فإن جنوب أفريقيا تقدم املثال األفضل ىف 
إنشاء جلنة انتخابية مستقلة وحمصنة وانفذة تشرف على العملية االنتخابية من بدايتها وحىت هنايتها. ولكل صفة من الصفات الثالث  -4

قع معىن يستحق التأمل، فهى مستقلة حبكم القانون عن أى حزب أو جهة أعلى منها، وهى حمصنة من التدخالت السياسية ملن هم ىف مو 
السلطة، وهى انفذة أى قادرة على اختاذ قرارات تصل إىل حد إلغاء االنتخاابت إن كان فيها شبهة تزوير أو بيع أو شراء. ويكون عادة 
ا القضاة املنتخبون هم األفضل للقيام هبذه املهام. وهو حتٍد يتطلب رغبة أكيدة ىف بناء دولة يكون فيها القانون فوق أشخاص الدولة بعيد

 ن العرب والدروس ىف هذا املقام. لشللية واحملسوبية وحماابة من بيدهم املال والسلطان. ولنا ىف اهلند الكثري معن ا
جهاز خدمة إدارى مدىن يقوم بدوره ىف تنفيذ السياسة العامة للدولة على أساس من الكفاية والكفاءة. واملقصود ابلكفاية أن يكون  -5

سمح هلم ابحرتام القوانني والسهر على تنفيذها دون احلاجة للرشاوى واإلكراميات مع تغليظ العقوبة موظفو الدولة ىف وضع اقتصادى ي
ألقصى درجة ممكنة حبيث يعود للموظف العام مكانته ودوره األصيل ىف خدمة اجملتمع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. أما الكفاءة فهى 

ساعات العمل املمتدة ليال وىف اإلجازات مبا يساعد على االستفادة من الطاقة العاطلة من مسألة تدريب وأتهيل مع استعداد لتبىن منوذج 
ثال املوظفني. وهو ما اليبدو أن الدولة املصرية ىف اترخينا هذا قد أجنزته ومبا يضع عبئا ضخما على خنبة املستقبل ملواجهته. وهنا يربز م

 الذى يتمتع ابلكفاية والكفاءة.  دىناتيوان حتديدا كأفضل األمثلة جلهاز اخلدمة امل
فال ينبغى أن يكون ىف الدولة إال جيش واحد وجهاز شرطة « القوات املسلحة والشرطة»االستقالل املهىن ألجهزة القمع املشروع   -6

ات املسلحة واحد وال جمال ألى قوى مسلحة أخرى داخل حدود الدولة. وحيسب للرئيس مبارك أنه حقق درجة عالية من مهنية القو 
املصرية حبيث تبتعد عن أى دور سياسى مباشر كمؤسسة، بيد أن هذا األمر ال ينطبق على اإلطالق على الشرطة املصرية الىت متارس دورا 

سياسيا متصاعدا ىف أتمني استمرار احلزب الوطىن ىف احلكم سواء مبنع الناخبني من التصويت ىف االنتخاابت أو املرشحني املعارضني من 
إىل نطاق الفعل، مبا جعل البعض يتحدث عن عودة « الكالم»استكمال عمليات الرتشيح أو اعتقال املعارضني الذين خيرجون عن نطاق 

الىت كنا نظن أننا ودعناها. وتقدم مجهورية التشيك منوذجا انجحا ىف حتقيق هذا االستقالل املهىن ألجهزة القمع داخل « الدولة البوليسية»
تراجع عدد كبري من اجملتمعات ذات األغلبية املسلمة، ومن ضمنها مصر، ىف مسار السياسة واحلكم وإدارة شئون الدولة الدولة. إن 

يقتضى االجتهاد بشدة من أجل حتقيق مهنية واستقالل هذه املؤسسات عن سيطرة األحزاب واألسر احلاكمة، وإال سنظل نعيش ىف 
 ثة قشورها، وحيلم أبناؤها مبا ال يستطيعون. جمتمعات اقطاعية املضمون أتخذ من احلدا
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على سبيل التذكرة، فإن عدة مقاالت مت ختصيصها ىف هذه املساحة ملناقشة تراجع الكثري من اجملتمعات املسلمة ىف مسارات  
 كم والسياسة وإدارة الدولة. احلالتحضر الست: مسار التنظري والتفكري واالبتكار، ومسار 

الصراع  ومسار األخالق واملبادئ والقيم، ومسار العلم والتكنولوجيا والقدرة على االبتكار، ومسار اإلنتاج والثروة والرتاكم الرأمساىل، ومسار
 والسالح وإدارة احلروب. 

ل مفاهيم دوارة ينفذ بعضها إىل بعض. فاألصل ىف األمور وقد يكون من املفيد مناقشة قضية األخالق واملبادئ والقيم والىت هى ىف األص
زام أن األخالق هى جمموعة من املبادئ والقيم الىت يلتزم هبا صاحبها بغض النظر عن العائد املادى أو املعنوى املرتبط هبا. بل إن قمة الت

 بدأ حىت وإن تعارض مع املصلحة. اإلنسان ابألخالق يتجلى ىف أن يلتزم امل
ن وظيفة النظام السياسى واإلدارى ىف أى دولة أال جتعل اإلنسان خيتار بني املصلحة واملبدأ وإمنا جتعلهما معا اختيارا واحدا فيصبح ولكن م

ت اخليار األخالقى هو اخليار العقالىن وجتعل من الفساد اختيارا غري عقالىن، ولنأخذ مثاال على ذلك. فلو خالفت إشارة املرور ىف الوالاي
حدة فسيستوقفىن ضابط الشرطة ليعطيىن خمالفة عادة ىف حدود املائة دوالر. فلو قررت أو قرر الضابط أن يتصرف على حنو غري املت

 حنو غري منطقى وال خيدم مصلحته. أخالقى، فسيجد كل منا أنه يتصرف على 
فة. ولكن هل سيقبل هو؟ اإلجابة: ال، ألنه ليس من فمثال لو قررت أن أدفع له رشوة فال بد أن تكون أقل من املائة دوالر قيمة املخال

ألف دوالر  60العقالنية له أن خيتار الفساد ألن مبلغ املائة دوالر أو ما دوهنا أقل كثريا مما يغريه ألنه حيصل سنواي على راتب ىف حدود 
 إن ثبت أنه حصل على هذه الرشوة. وامتيازات صحية وأتمينية أخرى سيفقدها مجيعا 

النظام مصمم على حنو جيعل من الغباء أن تكون فاسدا. وسيصبح الفساد خيارا عقالنيا، كما هو احلال ىف مصر مثال، حني يكون إذن ف
 20راتب املوظف العام ضعيفا لدرجة جتعله يبحث عن املربرات كى يتصرف على حنو غري أخالقى. فلو كان راتب الضابط األمريكى 

 مائة دوالر.  ىف السنة واملخالفةألف دوالر 
ألف دوالر  60هنا سيكون الفساد بديال مربرا عقالنيا ويستحق املغامرة ىف ضوء ضعف راتب الضابط. وكذا لو كان راتبه ىف حدود الـ

مرة حىت مع راتبه دوالر مثال ألن قيمتها تستحق املغا 500دوالر، فساعتها قد يقبل رشوة مقدارها  1000سنواي لكن قيمة املخالفة 
 ري نسبيا. الكب

لىت وكذا األمر مع الفساد املاىل والسياسى والذى يودى بصاحبه إىل السجن أو إىل اإلقالة السيما مع تداول املناصب اإلدارية والسياسية وا
 ادهم إن وجد كى يربئ ساحة نفسه. يكون معها املسئول اجلديد غري راغب أو مستعد ألن يتحمل أخطاء السابقني فيكشف فس

ق يؤكد أن من وظيفة النظام السياسى أن يدعم األخالق وأن جيعلها اختيارا عقالنيا أبن يوفر ملواطنيه فرصا حقيقية جتعل املرء كل ما سب
 ما فشل فيه كثري من جمتمعاتنا.  يعمل هلل وللوطن وللحياة الكرمية دون أن جيد احلاجة لالختيار بينهم. وهذا

ر أربعة رئيسية لإللزام اخللقى، ال بد أن تتكامل لتنتج جمتمعا أخالقيا، وهو ــ لألسف ــ ما وللموضوع أساسه الفلسفى حيث هناك مصاد
 احات مهمة ىف حاالت استثنائية. فشلت فيه الكثري من جمتمعاتنا ذات األغلبية املسلمة، مع جن

يفكر ىف أنه من مصلحته املباشرة أن يلتزم ابملبادئ  أما مصادر اإللزام اخللقى هذه فهى على النحو التاىل: أوال العقل، فعقل اإلنسان جيعله
الىت لو خالفها، فسيخالفها اآلخرون حىت ال يقع فريسة لبطش من هو أقوى منه. وابلتاىل أان ال أركن سيارتى أمام مدخل البيت الذى 

رفعت صوت املوسيقى من بيىت، فهذه  جبوارى ألنىن لو فعلت ذلك فقد أعطيت فرصة لغريى أن يركن سيارته أمام مدخل بيىت. وهكذا لو
فكر العرىب ابن رخصة لآلخرين أبن يفعلوا املثل، وملا اراتح مريض قط. ورائد هذه املدرسة ابمتياز ىف الفكر الغرىب كانط وقد سبقه ىف ال



 18 

 رشد وابن سينا. 
جمتمع ما على جمموعة من القيم واملبادئ فإهنا  وهناك مدرسة اثنية ترى أن املصدر الرئيسى لإللزام اخللقى هو اجملتمع. فحينما يرتاضى

اجملتمع تصبح أخالقه مبثابة اهلواء الذى يتنفسه، فلماذا ال أذهب إىل اجلامعة بلباس النوم الرجاىل على الرغم من أنه يسرت كامل العورة؟ ألن 
افة ختان اإلانث مثال فإن اجملتمع جيعل من تراضى على أن مالبس النوم للمنزل وليست للعمل. وهكذا، فحينما يسرى ىف جمتمع ما ثق

 ادة خلقا من حييد عنه فقد أخطأ. هذه الع
يه ويرى أنصار هذه املدرسة أن قوة اجملتمع أقوى من قوة العقل كمصدر لإللزام اخللقى إال إذا كانت هناك قوة متلك أن حتول العقل وما ميل

ال اجملتمع بعادة ختان اإلانث فإن العقل، مرتمجا ىف قوانني الدولة وحسن إدارهتا ألدواهتا، إىل قوانني مكتوبة وانفذة ىف اجملتمع. وعليه فإن ق
 «. احلاكم املستنري»جاءت مقولة: يقف للمجتمع رادعا ومقوما. ومن هنا 

لعقل وأدوات اإلكراه فاستنارته ال تفهم إال ىف ضوء أنه ال يعترب نفسه أسري اجملتمع الذى حيكمه، وإمنا هو مصلح له مستخدما سالح ا
 املشروع الىت متلكها الدولة. وهو ما جعل فريدريك الثاىن ىف روسيا، وجورج واشنطن ىف الوالايت املتحدة، وأمحد بن طولون وحممد على ىف

 وكانوا إضافة هلا حني غريوها.  مصر أقوى من اجملتمعات الىت عاشوا فيه
لقصة الدكتور إمساعيل الذى ذهب إىل الغرب ليتعلم طب العيون وعاد إىل « ديل أم هاشمقن»بيد أن حيىي حقى أشار ىف روايته العبقرية 

بيئته الىت اعتادت على عالج أمراض العيون بزيت القنديل، قنديل أم هاشم، تربكا وأمال ىف الشفاء. وهنا كان الصراع بني مصدرين من 
مثال ىف اخلرافة. وقد اصطدم العلم ابخلرافة، وكاد الدكتور إمساعيل يفقد حياته ظنا مصادر اإللزام اخللقى: العقل ممثال ىف العلم، واجملتمع مت

 ين لرفضه استخدام زيت القنديل. من العامة أنه خرج عن الد
أبن وضع « قنديل أم هاشم»لكن العامل احلق حكيم يعرف أن من واجبات العلم أن يستوعب اخلرافة ليقضى عليها. وقد فعلها بطل 

عل، أنه يعاجلهم لطىب السليم ىف زجاجات تشبه الزجاجات الىت كان يضع فيها املخرفون زيت القنديل وأوهم الناس، أو هكذا فالعالج ا
 بزيت القنديل. 

وحينما اطمأن الناس له، وللعلم الذى أتى به وللعقل الذى ميثله، كان عليه أن يصارحهم أبن عالجه املوضوع ىف زجاجة الزيت ما هو إال 
العلم والطب واملعرفة، وهكذا فإن للعلم بيئته الىت حترتم العقل ابتداء، فمحاولة استخدام العلم ىف عالج مشكالت جمتمع ال حيرتم  نتاج

 ة بل غري عقالنية ىف حد ذاهتا. العلم، هى حماولة غري علمي
م وساد وسيطر على أجهزة الدولة واجملتمع معا حىت إذن فالعقل كمصدر لإللزام اخللقى ينبغى أن يقود اجملتمع، لكنه لن يفعل إال إذا حك

 إميانية. يواجه قروان من اخلرافة والغيبيات الال
القوة »وقد الحظت خلال بنفسى مع طالىب ىف اجلامعة حني أرى فيهم اتكالية ابتدعوها ونسبوها ظلما لإلسالم. وقد كانت قضية 

هل من املمكن أن أنظر إىل مبىن شاهق نظرة حسد فيتحول إىل كومة من  مناطا للنقاش مع بعضهم. فتساءلت:« التدمريية للحسد
 ا بنظرات العني وكلمات اللسان؟ حاسدة فيدمرهن 100الرتاب؟ وهل ميكن أن نرسل إىل إسرائيل 

أمراض القلوب،  ولو كان هذا االخرتاع مقبوال، فلماذا مل يكتشفه غريان من أبناء احلضارات األخرى؟ احلسد موجود ونؤمن به كمرض من 
نيل كما نص القرآن الكرمي، أما إذا مل يتبعه صاحبه بكيد وفعل حيول الشعور الذاتى إىل طاقة تدمر اآلخرين فال قدرة له على التدمري أو ال

ة زرقاء  ة خرز منهم، وإمنا يظل شعورا أيكل صاحبه، حىت وإن ساد ىف ثقافة اجملتمع ما يشري إىل غري ذلك. فيضع صاحب السيارة اجلديد
 «. أتخذ العني»كى 

 هذا يرتك ملقال األسبوع املقبل فرصة مناقشة املصدرين اآلخرين مع تطبيقات مباشرة على أوضاعنا املصرية. 


